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Manhã de domingo (11) foi de muita alegria e descontração no Centro de Convivência do Idoso

Com várias atrações, evento celebra o Dia 
Internacional da Mulher, em Jaboticabal

Teve música, dança, sorteio de brindes, serviços de 
saúde e o principal: salão de beleza. Tudo gratuito para 
as mulheres jaboticabalenses aproveitarem. Realizado 
na manhã de domingo (11), no Centro de Convivência 
do Idoso “Edson Martini”, o evento fez parte das come-
morações do Dia Internacional da Mulher, celebrado em 
8 de março. 

Iniciativa quer levar conectividade para localidades sem 
ou com acesso precário à internet

Jaboticabal adere ao 
‘Internet para Todos’

O prefeito de Jaboticabal, José Carlos Hori, assinou na segunda-feira (12) o termo de 
adesão ao programa Internet para Todos, ao lado do presidente Michel Temer, do ministro 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gilberto Kassab, e prefeitos de 
todo o Brasil.

Evento acontecerá de 11 a 16 de julho, na Estação de Eventos ‘Cora Coralina’

Prefeitura e entidades de Jaboticabal reúnem-se 
para planejar Festa do Quitute 2018

A comissão organizadora da 36ª Festa do Quitute e Expofeira de Arte e Artesanato 
reuniu-se com representantes de entidades do município na tarde de quarta-feira 
(14) para tratar sobre a edição deste ano. O encontro foi o primeiro em 2018 e o dis-
curso adotado entre ambos foi bastante otimista.

Ações da prefeitura em parceria com a população 
vão manter Jaboticabal livre do Aedes aegypti

Arboviroses: dez minutos 
de atenção podem garantir 

a saúde de sua família

A Prefeitura de Jaboticabal pede, mais uma vez, a co-
operação da população nas ações preventivas contra as 
arboviroses. A orientação é que, semanalmente, todos 
dediquem dez minutos do seu dia para eliminar pos-
síveis criadouros do Aedes aegypti, responsável pela 
transmissão da febre amarela, dengue, zyka e chikun-
gunya.

Prefeitura continua reforma 
do Laboratório Municipal

Está em andamento, em Jaboticabal, a reforma do prédio 
que abriga o Laboratório Municipal. A expectativa é que, em 
breve, a população possa contar com o imóvel oferecendo 
totais condições de utilização.

O jardim do Museu Histórico de Jaboticabal foi 
palco do reencontro da escritora Nirian 

Goes com uma página importante de seu passado

Café Literário com escritora Niriam 
Góes fecha semana da mulher de 
Jaboticabal com chave de ouro
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Abertura aconteceu no último sábado (10), em Ribeirão Preto

Com uma fórmula inusitada, evento contou com a 
apresentação de Kainã Bragiola

Evento reuniu participantes de 10 diferentes municípios

Feira comemora o Dia do Artesão

Jaboticabal já tem data de estreia 
na Taça EPTV de Futsal

Circuito CPFL Parklet Musical 
movimentou o domingo 

Em Jaboticabal, encontro de capoeira 
reúne várias cidades e evidencia o 

protagonismo feminino 

Bandas se preparam para o 
2º Rock Solidário

O Dia do Artesão é 
comemorado em 19 de 
março, e para festejar 
a data, a Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
da Casa do Artesão “Do-
rival Taliberti” e Depar-
tamento de Cultura, re-
aliza neste sábado, 17, 
mais uma feira de arte-
sanato.

A partir das 9h, o es-
paço entre o Mercado 
Municipal e a Casa do 
Artesão receberá deze-
nas de barracas de arte-
sãos com seus produtos 
para a venda.

“Existe a vontade e a 
necessidade de fazer 
do artesanato um dos 
pontos fortes de Jaboti-
cabal. E o Departamento 
de Cultura vem traba-
lhando nesse sentido, 
junto à Casa do Artesão, 
realizando feiras, pro-
movendo reuniões, in-
centivando para que os 
artesãos produzam cada 

Jaboticabal conta os 
dias para estrear na 35ª 
edição da Taça EPTV de 
Futsal. A equipe entra 
em quadra no dia 26 de 
março, em Colômbia, 
contra a equipa da casa.

“Jaboticabal sempre 
vibrou com a EPTV e em 
2018 não será diferente. 
Nossos meninos, for-
mados em nossas esco-

O 1º Parklet Móvel da 
América Latina chegou 
em Jaboticabal e ofereceu 
uma tarde de domingo di-
ferente para os amantes 
da boa música. O público 
acomodou-se na praça ao 
lado da Concha Acústica 
e acompanhou a apresen-
tação de Kainã Bragiola.

“O projeto mostra uma 
maneira diferente e até 

Com a presença mais 
do que especial da mes-
tra Ana Paula Borges 
(Borrachinha), de São 
Bernardo do Campo 
(SP), aconteceu no últi-
mo domingo (11), o 2º 
Encontro Feminino de 
Capoeira “Mulher que 
tem Dendê”.

Realizado pela As-
sociação Cultural de 
Capoeira “Ginga que 
Educa”, com o apoio da 
ONG Amor Solidário e 
da Prefeitura de Jabo-
ticabal, por meio do 
Departamento de Cul-
tura, o encontro reuniu 
no Ginásio de Esportes 
“Edno Pereira dos San-
tos” (Jatobá), cerca de 
80 participantes, vin-
dos de mais de dez di-
ferentes cidades.

“A Associação Gin-
ga que Educa tem sido 

Faltando pouco mais 
de 30 dias para a 2ª edi-
ção do Festival Rock So-
lidário, as bandas que 
participarão dos dois 
dias de evento já es-
tão na expectativa dos 

vez mais e melhor”, afi r-
ma José Mário de Olivei-
ra, diretor de cultura do 
município. 

Paralelamente ao co-
mércio de artesanato, 
acontece a Feira de Ado-
ção de Animais e a Feira 

de Doces e Sobremesas 
da APA (Associação Pro-
tetora de Animais).

E para alegrar as crian-
ças que forem com seus 
pais à feira, um pula-pu-
la com monitor estará à 
disposição da garotada.

CULTURA

GAZETA ESPORTES

linhas de massifi cação, 
nos representarão em 
mais uma edição e apro-
veito para desejar boa 
sorte a todos”, afi rma 
o prefeito José Carlos 
Hori.

A abertura da Taça 
EPTV de Futsal aconte-
ceu no último sábado 
(10), em Ribeirão Preto. 
65 cidades participaram 

da solenidade. “Foi emo-
cionante participar des-
te momento e ver nos-
sos atletas com nossa 
bandeira. A preparação 
está acima do esperado 
e acredito que os nossos 
meninos farão um gran-
de campeonato”, afi rma 
o diretor de Esportes, 
Fábio Bortolossi.

ensaios para uma boa 
apresentação. O even-
to acontece na Concha 
Acústica “Lions Clube 
de Jaboticabal” nos dias 
20 de abril, das 18h às 
22h e no dia 21 de abril, 

das 16h às 22h.
Segundo Fernando 

Peixinho, organizador 
do evento, o festival foi 
dividido em dois dias 
devido ao número de 
bandas interessadas em 
participar. “Recebemos 
mais de 60 inscrições 
via pesquisa que fi ze-
mos em redes sociais. 
Procuramos manter um 
equilíbrio nos estilos 
das bandas para que 
não houvesse diferen-
ciação nos dois dias do 
festival”, explica Peixi-
nho.

Dez bandas dividirão 
o palco em dois dias de 
evento: Kolt, Aminas A 
Trois, Hardfour, Lady 
Smoke, Oitenta Noven-
ta, 2PontoZero, PSD 
Pesadello, Parallelo, 
Jimmy’s e Shot’n Guns.

Os ingressos já estão 
à venda com o primei-
ro lote no valor de R$ 
15, cada dia. Parte da 
renda será revertida em 
produtos para o Fundo 
Social de Solidariedade 
e parte para o término 
das reformas da Asso-
ciação Anti-Alcoólica de 
Jaboticabal.

mesmo inusitada de le-
var lazer e cultura para a 
população. Uma carreta 
se transforma em um pal-
co e ofereceu um show 
diferente, propiciando 
que todos tenha acesso 
à arte”, afi rma o diretor 
de Cultura, José Mário de 
Oliveira

O projeto – O Circuito 
CPFL Parklet Musical é 

viabilizado com incenti-
vo do Governo do Estado 
de São Paulo por meio do 
ProAC ICMS, com patro-
cínio do Instituto CPFL 
e parceria da prefeitura. 
A produção executiva é 
assinada pela Colchete 
Projetos Culturais, e a ini-
ciativa ainda conta com a 
parceria da Soul Urbanis-
mo.

uma importante parcei-
ra do Departamento de 
Cultura. Já havíamos 
realizado outras ativi-
dades com a associa-
ção, mas, dessa vez, a 
participação da mestra 
Borrachinha e a impor-
tância do seu trabalho 
de capoeira adaptada 
para crianças com as 
mais variadas defi ci-
ências, trouxe um tom 
ainda mais especial 
para o evento”, afi rma 
José Mário de Oliveira, 
diretor de cultura do 
município.

O evento contou com 
exposição de imagens e 
histórias de mulheres 
com forte expressão na 
sociedade e também al-
guns dados sobre a vio-
lência contra a mulher. 
Um ‘aulão’ e bate-papo 
com a mestra Borrachi-

nha e demais mestres 
presentes abordou a 
mulher na capoeira e na 
sociedade. Em seguida, 
uma roda de capoeira 
fechou as atividades.

“Esse evento tem 
como objetivo principal 
manter viva a memória 
de várias mulheres que 
contribuíram signifi ca-
tivamente para a his-
tória, mas que são es-
quecidas quando essas 
histórias são contadas”, 
explica Rita Oliveira, 
que ao lado de Flávio 
Luz, organizou todo o 
encontro.

Esse foi apenas o se-
gundo encontro que vai 
se fortalecendo ano a 
ano e tornando-se uma 
referência nos movi-
mentos da capoeira fe-
minina no interior pau-
lista.
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TUDO NA VIDA MUDA

As alterações são sistemá-
ticas. Existe uma variação de 
mundos, de acordo com a 
evolução de cada um. É uma 
sequência de realizações, que 
se multiplicam com o tem-
po, com mudanças que são 
necessárias para chegarmos 

PEDACINHOS DE LUZ 
HELDER F. SIMURRO

 MAIS ALTO!

Pr. Anastácio Martins

Nunca pare de clamar, por 
mais que algumas pessoas 
tentam fazer você se calar, 
grite cada vez mais, só as-
sim você será ouvido. Mui-
tas vezes o inimigo, vendo 
que você está determinado 
a vencer, ele fará de tudo 
para você se sentir um fra-
cassado, e não avançar para 
a sua grande vitória. Não dei-
xe nada impedi-lo de pros-
seguir. Você é mais forte do 

que imagina. Seja perseve-
rante em seguir o Senhor teu 
Deus, Ele está com você o 
tempo todo. Procure sempre 
fazer a vontade Dele, no fi nal 
você verá que valeu a pena. 
Não olhe nem para a direita, 
nem para a esquerda, mas 
sempre para o alto, de onde 
virá o seu socorro. Muitos 
têm falhado porque não tem 
dado ouvido à voz do Se-
nhor, ao invés de fi car fi rme e 
não desistir, mas confi ar que 
tudo vai dar certo. Alguns 
preferem dar um tempo, 
pensando que é a melhor saí-
da, infelizmente nunca sabe-
rão o sabor da vitória. Quan-
do Jesus estava passando, 
havia um cego na beira do 
caminho, este ouvido falar 
que era Jesus de Nazaré, co-
meçou a gritar: Jesus, fi lho 
de Davi, tenha misericórdia 

de mim. Algumas pessoas 
se sentiram incomodadas, e 
diziam: Cala a boca, pare de 
fi car gritando. Mas o cego 
gritava cada vez mais alto. 
Ele não teve medo, nem fi -
cou desanimado, porque 
em seu coração, tinha cer-
teza que Jesus iria curá-lo. 
Quando de repente, alguém 
foi até ele e disse: Tenha 
bom ânimo, Ele te chama. 
O coração dele disparou de 
alegria. Ele não pensou duas 
vezes, deixou tudo e saiu ao 
encontro de Jesus. Não fi cou 
questionando o porquê Je-
sus não veio até ele, mas se 
levantou e entrou no cami-
nho, e teve a vista restaura-
da. Tudo isso só aconteceu 
porque ele não deu ouvido 
a ninguém. Quantas pesso-
as o repreenderam, mais ele 
gritava, e Jesus viu a fé no 

Bala de Prata

Verso Gospel
O Tempo passa tão rápido.
Que quando damos conta 

tudo já passou.
Mas o amor de Deus pôr 

nós.
Nunca para trás fi cou.
Dia ou noite, faça chuva ou 

faça sol
Deus por nós nunca desa-

nimou.
A sua luz sempre em nosso 

coração brilhou!!!
Ooo vichii, vichii, viche-

ee!!!

coração dele. Faça como ele, 
não pare de orar, enquanto 
Deus não lhe responder, 
continue perseverando na 
oração de dia e noite. Com 
certeza você será atendi-
do, se você não desanimar. 
Muitos tentarão tirar você 
do caminho do Senhor, mas 
a sua fé Nele, fará com que 
todas as bênçãos venham 
sobre a sua vida e sua fa-
mília. (Marcos 10:46). Esta 
é a minha oração. (Catedral 
do Povo de Deus. Av. Benja-
mim Constant nº 789. Bair-
ro: Centro. Cultos: Quarta, 
Sexta e Domingo às 19:30. 
Ouça o nosso programa: A 
Verdade da Palavra. Diária-
mente na GAZETA FM 107,9 
das 05h30 às 06h30 e das 
22h00 às 23h00. Seg. a Sex. 
facebook catedral_dopovo-
dedeus@hotmail.com                          

A  ARTE DE VIVER - ACEITE OS DEFEITOS DOS OUTROS

Todos nós temos defeitos 
e procuramos conviver com 
eles,  pois sabemos que não 
somos perfeitos. Embora 
saibamos disso temos uma 
grande dificuldade em acei-
tar os defeitos dos outros. 
Mesmo sendo imperfeitos 
queremos que os outros se-
jam perfeitos.

Em certo inverno, uma 
grande  manada de porcos-
-espinhos, numa tentativa 

LUIS CARLOS FERNANDES
PSICÓLOGO

de se proteger do frio e 
sobreviver, começou a se 
unir, juntando-se mais e 
mais. Assim, cada animal 
podia absorver um pouco 
do calor do corpo do outro 
e, todos juntos, bem uni-
dos, agasalharam-se  mutu-
amente aquecendo-se e pu-
deram enfrentar por mais 
tempo o inverno violento.

Aos poucos, porém, os 
espinhos de cada porco-es-
pinho  começaram a ferir 
os companheiros mais pró-
ximos,  justamente aqueles 
que forneciam calor vital, 
naquela altura uma ques-
tão de vida ou morte. En-
tão, precisaram se afastar, 
feridos, magoados, sofri-
dos. Separaram-se por não 
suportar mais tempo a dor 
que lhe causavam os espi-
nhos dos companheiros. 
Mas essa não foi a melhor  

solução. Afastados, sepa-
rados, logo os porcos-espi-
nhos começaram a morrer 
de frio.

Os que não morreram 
voltaram a se aproximar 
pouco a pouco, com jeiti-
nho, cheios de precaução 
e de tal forma que, embora 
unidos, cada qual conser-
vasse uma distancia míni-
ma segura do outro, mas 
suficiente para extrair ca-
lor e sobreviver sem mago-
ar nem causar danos um no 
outro.  E assim, suportan-
do-se, resistiram ao frio e 
sobreviveram.

E assim acontece na nos-
sa família, no nosso traba-
lho. Todos nós temos de-
feitos e precisamos saber 
lidar com os defeitos de 
cada um. Todos nós temos 
nossos espinhos, porém 
mais vale a energia que po-

demos tirar um do outro do 
que querermos viver iso-
ladamente. Sozinhos  não 
chegamos a lugar nenhum.  

A melhor família, a me-
lhor equipe de trabalho não 
é a que reúne pessoas per-
feitas, mas sim aquela em 
que cada um aceita os de-
feitos do outro como aceita 
seus próprios.

Quando você se esforça 
para melhorar  você tam-
bém encoraja o outro a fa-
zer o mesmo. Aceitar o de-
feito do outro é aceitar-se a 
si mesmo. Muitas vezes, os 
defeitos que vemos e apon-
tamos no outro, na verdade 
são os nossos próprios de-
feitos que não conseguimos 
aceitar em nós mesmos.

Programa Corrente do 
Bem, às quartas e sextas 
feiras, às 08:00 pela GAZE-
TA FM  107,9.

a um denominador comum, 
dentro dos princípios básicos 
e das leis de DEUS.             

Na vida tudo passa com o 
tempo nas encarnações, que 
são temporárias, com planos 
de atendimentos, sofrendo 
variações no modo de pen-
sar, agir e realizar, a curto e 
a longo prazo. Os séculos se 
estendem pela eternidade, 
extensos nas caminhadas 
como trabalhadores, em bus-
ca de uma cultura a curto e a 
longo prazo. A cada um será 
dado segundo suas obras. A 
continuação das vidas só se 
completam com o progresso 
espiritual, onde buscamos 
extensos e contínuos  desejos 
de vencermos a  ignorância, 
que é a falta de conhecimen-
tos. Agimos muitas vezes, 
mais por instintos, longe do 

coração, fora da inteligência.      
Só seremos felizes quando 

criarmos dentro do livre arbí-
trio de cada um, a vontade de 
encontrarmos a felicidade e 
podermos conviver com nos-
sos irmãos, fi lhos de DEUS, 
sermos viajantes eternos, 
para conseguirmos uma ele-
vação crescente nos estágios 
de aprendizados, nas esco-
las, passando por situações 
que exigem trabalho, esforço 
contínuo, para encontrarmos 
resultados positivos e neces-
sários às evoluções.              

As vidas que todos nós 
passamos, são caminhadas 
para um sempre, guiados 
pela luz da inteligência, li-
gados ao coração, marcan-
do ações e reações que se 
convergem pelos traçados 
da fé, esperança e caridade, 

que somam fontes de de for-
ças, guiadas pela crença em 
DEUS E NO AMOR A JESUS.                                                                                          
As transformações se ope-
ram com os tempos que estão 
chegados, operando novas 
vidas diante das necessida-
des obrigatórias, para encon-
trarmos um mundo feliz nas 
realizações, que temos que 
vencermos e que são provas 
e expiações.                 

Tudo se apresenta dentro 
de desuniões, onde os modos 
de agir e pensar se diferen-
ciam dos princípios e dese-
jos.Havendo desencontros 
de ideais e modo de viver o 
materialismo, que cresce en-
tre todos, em todos os seto-
res onde reina o desconten-
tamento e as diferenças de 
evolução, principalmente a 
ignorância.

A IMPORTÂNCIA DA DOAÇÃO DE ÓRGÃOS
SEJA UM DOADOR PARA SALVAR A VIDA DE ALGUÉM

Vitório De Simoni 
Contabilista, Assessoria empresarial

Especialista em Holding, Planejamento 
Sucessório e Tributário

Diretor do Simoni Organização Contábil
Diretor da Hold Solution

Email: vitorio@simonicontabil.com.br

O ano de 2018 será um ano 
onde várias pessoas precisarão 
vencer desafi os em vossas vidas.
Uns terão desafi os no trabalho, 
outros na família, e outros com a 
saúde. Exatamente, para as pesso-
as que terão de enfrentar enormes 
desafi os com a saúde, no tocante 
à procedimentos de transplantes 
de órgãos, digo, com toda certe-
za, esse sim, é o maior de todos 
os desafi os a serem enfrentados. 
Só quem passou por esse proble-
ma sabe o que eu estou dizendo. 
Esperar um doador compatível na 
fi la de transplantes. Ansiedade, 
angústia e sofrimento se contrapõe 
com Alegria, Amor e Esperan-
ça, quando o paciente encontra o 
doador compatível. É preciso ter 
perseverança, coragem e sobre-
tudo fé em DEUS num momento 
tão difícil quanto este. A sociedade 
de maneira generalizada precisa 
se engajar mais em projetos para 
promover a cultura de salvar vidas 
pela doação de órgãos. Sejam em 
bebês, crianças, adultos ou idosos. 
Precisamos nos manifestar em fa-

mília sobre a doação. Temos que 
atuar no principal problema para 
fazer com que a doação de órgãos 
possa evitar ou impedir que pesso-
as continuem morrendo na fi la de 
transplantes. Existe o problema da 
subnotifi cação, que se caracteriza 
por haver muito mais potenciais 
doadores e que de forma cruel 
não são informados às centrais de 
transplantes e assim somente 25% 
dos mais de 100.000 receptores são 
transplantados. Temos que superar 
um imenso desafi o, contudo pos-
sível: aumentar em quatro vezes 
o número de notifi cações. Várias 
providências podem ser tomadas 
para o melhoramento dessa situa-
ção, dentre elas: os médicos e to-
dos demais profi ssionais de saúde 
devem informar sobre os doadores 
potenciais para as centrais de trans-
plantes de seus estados; as centrais 
de transplantes devem ter apoio e 
se estruturarem para melhor lidar 
com a recente realidade dos doa-
dores que têm morte anencefáli-
ca; o governo deve ter políticas e 
ações com projetos e orçamento 
para o Brasil se desenvolver no 
campo dos transplantes e doação 
de órgãos; os hospitais, públicos 
ou privados, devem, continuamen-
te e de forma intensa, promover a 
criação de comissões de doação, 
com a formação e treinamento de 
equipes, viabilização de leitos e 
apoio profi ssional ao processo de 
doação, bem como a realização 
de campanhas de conscientização 
e coleta; e as empresas, principal-
mente as socialmente responsá-
veis, devem incentivar e realizar 

ações solidárias como a doação 
de órgãos, através de programas e 
projetos internos e com seus par-
ceiros. Portanto, devemos abraçar 
essa causa, levantarmos a voz e di-
zermos sobre a importância da do-
ação de órgãos. Você pode ser Um 
em Um milhão. Nós precisamos 
depositar Amor no banco da Vida. 
Seja um doador e você se sentirá 
feliz ! E para aqueles acham que 
precisam morrer para doar vida, 
existe a doação de rim, sangue e 
de medula óssea, que é extrema-
mente tranqüila e fácil para o doa-
dor. Só para se ter uma idéia, hoje 
existem cerca de 800 pessoas só 
em nossa região aguardando uma 
medula óssea compatível, e graças 
ao trabalho incansável de pessoas 
maravilhosas, como é o caso da 
Sra. Naima Kathib e do Sr. Nixon 
(responsáveis pelo Hemonúcleo 
da Fundação Pio XII de Barretos 
– Hospital do Câncer), é que o nú-
mero de doadores de medula óssea 
está aumentando cada vez mais, 
através de campanhas de coleta 
e conscientização em toda nossa 
região. Essas campanhas já foram 
realizadas em várias cidades da re-
gião, inclusive Jaboticabal, na qual 
tive a felicidade de ajudá-los na 
organização de duas campanhas, 
onde obtivemos um sucesso de 
1.532 coletas na primeira e 1.272 
coletas na segunda campanha de 
possíveis doadores. Inclusive tive 
a informação de que duas pessoas 
receberam a medula óssea graças a 
essas duas campanhas. A probabi-
lidade de compatibilidade no trans-
plante de medula óssea é de Um 

para Um Milhão, portanto veja, o 
quanto é importante aumentarmos 
o número de doadores cadastrados. 
Mas, se um dia, um doutor dizer 
que meu cérebro deixou de funcio-
nar e que basicamente minha vida 
cessou. Quando isso acontecer, 
não tentem introduzir vida artifi -
cial por meio de uma máquina. Ao 
invés disso, dêem minha visão ao 
homem que nunca viu o sol nascer, 
o rosto de um bebê ou o amor nos 
olhos de uma mulher. Dêem meu 
coração a uma pessoa cujo cora-
ção só causou intermináveis do-
res. Dêem meus rins a uma pessoa 
que depende de uma máquina para 
existir, semana a semana. Peguem 
meu sangue, meus ossos, cada 
músculo e nervos de meu corpo e 
encontrem um meio de fazer uma 
criança aleijada andar. Peguem 
minhas células, se necessário, e 
usem de alguma maneira que um 
dia um garoto mudo seja capaz de 
gritar quando seu time marcar um 
gol, ou uma menina surda possa 
ouvir a chuva batendo na sua jane-
la. Queimem o que sobrou de mim 
e espalhem as cinzas para o vento 
ajudar as sementes nascerem. E se 
realmente quiserem enterrar algu-
ma coisa, que sejam minhas falhas, 
minhas fraquezas e todos os pre-
conceitos contra meus semelhantes. 
Dêem meus pecados ao diabo e 
minha alma a DEUS. Se quiserem 
lembrar de mim, façam-no com 
um ato bondoso ou dirijam uma 
palavra de carinho a alguém que 
precise de vocês. Se vocês fi zerem 
tudo o que estou pedindo, viverei 
para sempre.
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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMÉRCIO DE JABOTICABAL

Rua São Sebastião n.º 694, centro, Jaboticabal, Estado de São Paulo

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE JABOTICABAL-CONTRI-
BUIÇÃO SINDICAL-NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. Em atendimento ao dis-
posto no artigo 605 da Consolidação, das Leis do Trabalho, o Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Jaboticabal , entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob.nº 
50.386.226/0001-40, Código Sindical nº 005.133.86173-3, com endereço na Rua São Se-
bastião n.º 694, Bairro Centro, Cidade de Jaboticabal, Estado de São Paulo, representante 
dos empregados nas empresas do comércio varejista e atacadista e farmácias e drogarias, 
que compõem o 1º e 2º Grupo do Plano da CNC, no quadro a que se refere o artigo 577 da 
CLT, dos Municípios de Jaboticabal, Monte Alto, Guariba, Cândido Rodrigues, Fernando 
Prestes, Barrinha, Taiaçu, Taiúva, Vista Alegre do Alto, notifi ca as empresas do setor de que 
deverão descontar a contribuição sindical de seus empregados no mês de março (artigo 582/
CLT) e efetuar o respectivo recolhimento até o dia 30/04/2018 ( artigo 583/CLT), na Caixa 
Econômica Federal ou nos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de 
Arrecadação dos Tributos Federais (art.586/CLT). Referido recolhimento  deve ser efetuado 
em guias próprias, as quais já estão sendo enviadas às empresas sujeitas ao desconto/recolhi-
mento. As empresas que não receberem referidas guias em tempo hábil, poderão solicitá-las 
através do telefone/fax  (0XX16.3202.2272) , ou através de correspondência ao endereço 
seguinte Rua São Sebastião,694,centro, Jaboticabal SP, Cep 14.870-720. Estão sujeitas ao 
recolhimento diretamente à Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Pau-
lo - FECOMERCIÁRIOS, as empresas sediadas nas cidades inorganizadas em Sindicato, 
bem como naquelas em que os sindicatos representantes ainda não tenham obtido o código 
sindical apropriado junto à Caixa Econômica Federal. As empresas inadimplentes fi carão su-
jeitas a multa, juros e correção estabelecidos no artigo 600 da CLT, além de outras penalida-
des impostas pela Fiscalização do Trabalho. Jaboticabal,17 de março de 2018. BENEDITO 
OCLAVIO FRIZZAS - Diretor Presidente

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS DE 
JABOTICABAL - COPERMED DE JABOTICABAL

AV. CARLOS BERCHIERI Nº 791 - NOVA JABOTICABAL – JABOTICABAL (SP)
CNPJ - 02.159.014/0001-88 - NIRE - 35400045442*

COPERMED DE JABOTICABAL(SP) Av. Carlos Berchieri 791 - CEP: 14887-010 – Jaboticabal(SP) – Fone/Fax: (16) 3202-8500
Site: www.copermed.com.br

1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos de Jaboticabal –
Copermed de Jaboticabal, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
que nesta data são em número de 384 (trezentos e oitenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na CASA DO MÉDICO, situada na Via de Acesso 
Nisoji Fusizaki, 800 metros, em Jaboticabal /SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 06 DE 
ABRIL DE 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, 
cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às 17:00 horas, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais 
um dos associados, 03) em terceira convocação, às 19h00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da 
Gestão, Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente;

2. Pagamento de Juros ao Capital;

3. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;

4. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;

5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

6. Fixação de valor de honorários para a Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros do 
conselho de Administração e Fiscal;

7. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES

8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação);

Jaboticabal/SP, 17 de março de 2018

Dr. JEYNER VALÉRIO JUNIOR
Diretor Presidente

NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 4434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis 
do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos 
associados na sede da cooperativa.
Nota II: O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal será de 
27/03/2018 à 05/04//2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

 Câmara de Jaboticabal vota cinco projetos na 
segunda-feira (19/03)

Os vereadores da Câ-
mara Municipal de Ja-

boticabal se reúnem 
em sessão ordinária na 

segunda-feira (19/03) 
para a discussão e vota-

ção de quatro projetos 
de lei e de um decreto 
legislativo. A sessão co-
meça às 20 horas com 
transmissão ao vivo 
pela WEBTV da Câmara 
(tv.camarajaboticabal.
sp.gov.br). O item um 
da pauta traz o Projeto 
de Decreto Legislativo 
nº 26/2018, de autoria 
do vereador Wilsinho 
Locutor (PSB), que ou-
torga Título de Cida-
dão Jaboticabalense ao 
Capitão de Polícia Mi-
litar, Vanderlei Corrêa 
Alves. Na sequência, 
serão apreciados em 1º 
turno o Projeto de Lei 
nº 97/2018, do Poder 
Executivo, que altera 
a presidência do Con-
selho de Regulação e 
Controle Social, órgão 

consultivo da Agência 
Reguladora dos Servi-
ços de Saneamento das 
Bacias dos Rios Piraci-
caba, Capivari e Jundiaí 
(ARES-PCJ), passando 
a ser presidido pelo ti-
tular dos serviços de 
saneamento básico do 
município, e não mais 
pelo representante do 
Serviço Autônomo de 
Água e Esgoto de Jabo-
ticabal (SAAEJ); o Proje-
to de Lei nº 98/2018, de 
autoria do vereador Sa-
muel Cunha (PSDB), que 
propõe curso de Primei-
ros Socorros para todos 
os docentes de Educa-
ção Física da rede mu-
nicipal, além de funcio-
nários indicados pelo 
estabelecimento de en-
sino; o Projeto de Lei nº 

99/2018, do Executivo 
Municipal, que abre cré-
dito adicional especial 
de R$ 5.915 milhões 
no orçamento do SAAEJ 
para a operacionaliza-
ção do Fundo Municipal 
de Gestão de Resíduos 
Sólidos Urbano (FGR-
SU); e o Projeto de Lei 
nº 107/2018, de autoria 
do vereador João Bassi 
(PEN), que denomina de 
Travessa Lauro Gonçal-
ves de Souza a via pú-
blica localizada entre 
as ruas Monteiro Lobato 
e Castro Alves.

Todos os projetos 
estão disponíveis para 
consulta no site da Câ-
mara (www.camaraja-
boticabal.sp.gov.br), no 
menu “Documentos > 
Busca de Documentos”.

Massafera libera R$ 100 milpara 
saúde de Jaboticabal

Texto e foto: Douglas 
Braz

O governador do Es-
tado de São Paulo, Ge-
raldo Alckmin, libe-
rou nessa semana uma 
emenda parlamentar 
do líder do PSDB na As-
sembleia Legislativa, 
deputado Roberto Mas-
safera, que atende a po-
pulação de Jaboticabal. 
São R$ 100 mil para 
custeio da saúde solici-
tados pelo vereador Sa-
muel Cunha.

O convênio foi as-
sinado e o recurso já 

está disponível para 
a Prefeitura. Roberto 
Massafera destacou que 
os recursos ajudam os 
municípios nesse mo-
mento de difi culdade 
econômica que o País 
atravessa, com queda 
de arrecadação e au-
mento da demanda da 
população por serviços 
públicos de qualidade.

A verba para custeio 
poder ser usada para 
contratação de servi-
ços, pagar médicos e 
comprar materiais de 
consumo como remé-

dios. Vai ajudar a Pre-
feitura de Jaboticabal a 
melhorar o atendimen-
to e reduzir o défi cit na 
Saúde.

Os recursos transfe-
ridos pelo governo fe-
deral são insufi cientes 
para cobrir todos os 
gastos. As Prefeituras 
da região, cuja obri-
gação constitucional é 
aplicar 15% em Saúde, 
são obrigadas a com-
plementar esse défi cit 
comprometendo de 30% 
a 35% do orçamento.
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Cerca de 60 aprovados, de diversas áreas, já iniciaram seus trabalhos

Prefeito Hori recepciona estagiários 
convocados pela Prefeitura de Jaboticabal 

Na manhã da última 
sexta-feira (9), o pre-
feito de Jaboticabal, 
José Carlos Hori, re-
cepcionou os primei-
ros estagiários convo-
cados pela prefeitura 
em 2018. O encontro 
aconteceu no auditó-
rio do Paço Municipal. 

Cerca de 60 estagiá-
rios de diversas áreas 
já iniciaram seus tra-
balhos, e a expecta-
tiva, segundo o pre-
feito, é que até julho 
esse número chegue a 

120. “Além deles rece-
berem o auxílio finan-
ceiro, para muitos é a 
oportunidade do pri-
meiro emprego. Nos 
setores onde atuarão, 
vão poder aprimorar 
seus conhecimentos 
adquiridos na sala de 
aula e, principalmen-
te, desenvolver me-
lhor a desenvoltura”, 
comentou Hori.

Ao recepcioná-los, 
o prefeito lembrou de 
uma funcionária pú-
blica municipal que, 

antes de ser aprova-
da no concurso pú-
blico, também foi 
estagiária. “A gente 
fica muito feliz com 
quem aproveita a 
oportunidade. Muitos 
jovens se destacam 
tanto que após quatro 
ou cinco meses são 
contratados também 
por empresas porque 
afloram suas poten-
cialidades e consegue 
traduzir isso no seu 
desempenho profis-
sional”, concluiu.

Equipe de hospital mineiro visita 
Programa Melhor Parto

Colaboradores do 
Hospital Mário Palmé-
rio, de Uberaba, vi-
sitaram, no dia 6 de 
março, a estrutura do 
Programa Melhor Par-
to, uma parceria pio-
neira entre a Unimed 
Jaboticabal e o Hos-
pital e Maternidade 
Santa Isabel (HMSI). 
A instituição mineira 

implantou a metodo-
logia do Projeto Parto 
Adequado em 2016 e 
já está em sua segun-
da fase.

Durante o encontro, 
eles puderam conhe-
cer as instalações da 
Maternidade do HMSI, 
como a sala de parto. 
Depois, participaram 
de um bate-papo com 

o coordenador do hos-
pital, o médico Jeyner 
Valério Júnior, e com a 
coordenadora da ma-
ternidade, a gineco-
logista obstetra Thais 
Mantovani Bernardo.

Também acompa-
nharam a visita dos 
representantes de 
Uberaba, Renata Assi-
rati (Qualidade e Hu-

manização), a obste-
triz Luara de Carvalho 
Barbosa, a enfermeira 
Priscila Ribeiro, a en-
fermeira obstetra Na-
dia Cristina Thomaz 
e a assistente social 
Iara Nascimento Pe-
reira.

A delegação do hos-
pital Mário Palmério 
foi formada pelo mé-

dico Mario Sérgio Ca-
etano, a gerente admi-
nistrativa do hospital 
Marileide Cobo e pe-
las enfermeiras Roseli 
Amaral Gomes e Ma-
riana Campos.

Hospital Mário 
Palmério

O Mário Palmério 
Hospital Universitário 
é uma instituição ge-

ral de ensino, vincula-
da à Universidade de 
Uberaba, que atende à 
população de Uberaba 
e região e está inte-
grada à Rede Munici-
pal de Saúde. Mantém 
38 ambulatórios de 
especialidades e dis-
ponibiliza 60% dos 
leitos ao Sistema Úni-
co de Saúde.
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Poder Executivo propõe abertura de crédito para operacionalizar 
Fundo Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Está em análise na 
Comissão de Finanças 
e Orçamento da Câma-
ra Municipal de Jaboti-
cabal o Projeto de Lei 
Ordinária nº 99/2018, 
de autoria do Poder 
Executivo, que pede 
autorização para uma 
abertura de crédito 
adicional especial de 
cerca de R$ 5.9 mi-
lhões no orçamento 
do Serviço Autônomo 
de Água e Esgoto de 
Jaboticabal (SAAEJ). 
Os créditos serão des-
tinados à operaciona-
lização do Fundo Mu-
nicipal de Gestão de 
Resíduos Sólidos Ur-
banos (FGRSU), criado 
pela Lei Complemen-
tar nº 188/2017.

De acordo com o 
Executivo, a finalida-
de do projeto é ade-
quar as verbas desti-
nadas ao orçamento 
do SAAEJ para a efeti-
va operacionalização 
do Fundo. As devidas 
classificações orça-
mentárias servirão 
para a gestão do siste-
ma, à coleta e disposi-
ção final de resíduos 
sólidos, à coleta sele-
tiva e transporte do 
material reciclável, e à 
operação do aterro sa-
nitário. 

De acordo ainda com 
o autor da matéria, 
não haverá impacto 

orçamentário na aber-
tura do crédito adicio-
nal especial, uma vez 
que o valor das dota-
ções criadas será su-
portado por anulações 
de dotações do orça-
mento e com recursos 
arrecadados, a maior, 
pelo serviço de Cole-
ta, Transporte, Trata-
mento e Destinação de 
Resíduos Sólidos.

PARA SABER – O Fun-
do Municipal de Ges-
tão de Resíduos Sóli-
dos Urbanos foi criado 
pela Lei Complemen-
tar nº 188/2017 para 
custear exclusivamen-
te os serviços públicos 
específicos de coleta, 
transporte, tratamen-
to e destinação final 
de resíduos sólidos em 
Jaboticabal. Os recur-
sos destinados a este 
Fundo são provenien-
tes das arrecadações 
da Taxa Municipal de 
Resíduos Sólidos Ur-
banos; de dotações or-
çamentárias próprias; 
de receitas provenien-
tes de realocação de 
recursos financeiros; 
de recursos de origem 
orçamentária da União 
e do Estado destina-
dos ao gerenciamento 
do resíduo sólido; da 
execução de créditos 
relacionados à gestão 
dos resíduos sólidos 
inscritos na dívida ati-

va; e das multas pre-
vistas na lei comple-
mentar. Os valores são 
administrados pelo 
SAAEJ e fiscalizados 
pelo Conselho Munici-
pal de Gestão de Resí-
duos Sólidos Urbanos, 
que é formado por 
sete membros titula-
res (um do Poder Exe-
cutivo, dois do SAAEJ, 
um do Poder Legislati-
vo; um da OAB; um da 
Associação Comercial 
e Industrial de Jaboti-
cabal; e um da AREA, 
com respectivos su-
plentes).

Vale lembrar que a 
LC 188/2017 foi apro-
vada após as peças 
orçamentárias do PPA 
(2018-2021) e da LDO, 
que devem constar as 
diretrizes, objetivos e 
metas da administra-
ção pública. Nenhum 
programa ou projeto 
pode ser iniciado se 
não estiverem incluí-
dos na lei orçamentá-
ria anual, além disso, 
nenhum investimen-
to cuja execução ul-
trapasse um ano (um 
exercício financei-
ro) pode ser iniciado 
sem ser incluído no 
PPA, sob pena de cri-
me de responsabilida-
de, conforme manda a 
Constituição Federal 
(Art. 167).

CONSELHO DE REGU-

LAÇÃO – Também está 
em tramitação na Casa 
Legislativa o Projeto 
de Lei nº 97/2018 que 
altera a redação do 2ª 
parágrafo do Art. 3º da 
Lei nº 4854/2017, que 
criou o Conselho Mu-
nicipal de Regulação e 
Controle Social, órgão 
consultivo da Agência 
Reguladora dos Ser-
viços de Saneamento 
das Bacias dos Rios 
Piracicaba, Capivari e 
Jundiaí (ARES-PCJ). 

O Conselho de Regu-
lação e Controle Social 
passa a ser presidido 
pelo titular dos ser-

viços de saneamento 
básico do município, 
e não mais pelo repre-
sentante do Serviço 
Autônomo de Água e 
Esgoto de Jabotica-
bal (SAAEJ). O projeto 
apresentado pelo Exe-
cutivo é uma exigência 
da agência reguladora 
ARES-PCJ, que por ser 
o município o titular 
dos serviços de sane-
amento básico, “o re-
presentante deve ser 
do município e não 
exclusivamente do SA-
AEJ”, traz a apresenta-
ção de motivos do Po-
der Executivo.

Entre as competên-
cias do conselho está 
o de avaliar e delibe-
rar as propostas de 
fixação, revisão e rea-
juste tarifário dos ser-
viços de saneamento 
básico de Jaboticabal, 
além de encaminhar 
reclamações e denun-
ciar irregularidades na 
prestação do serviço.

Os projetos estão 
disponíveis para con-
sulta no site insti-
tucional da Câmara 
(www.camarajabotica-
bal.sp.gov.br) no menu 
“Documentos > Busca 
de Documentos”.

Projeto propõe curso de primeiros socorros 
para professores de Educação Física

Os professores de 
Educação Física da 
rede municipal de ensi-
no podem ter que rece-
ber formação em curso 
de primeiros socorros. 
É o que prevê o Proje-
to de Lei nº 98/2018, 
de autoria do vereador 
Samuel Cunha (PSDB), 
que está em tramitação 

na Câmara Municipal 
de Jaboticabal.

O projeto propõe que 
o treinamento seja re-
alizado anualmente 
para os docentes de 
Educação Física e fun-
cionários indicados pe-
las unidades de ensino 
até o fi nal de cada ano 
letivo seguindo crono-

grama da Secretaria de 
Educação, Esporte e La-
zer (SECEL). O objetivo 
é garantir que, durante 
o expediente das esco-
las e creches, sempre 
haja a presença de pelo 
menos um funcionário 
apto aos procedimen-
tos de primeiros socor-
ros. De acordo com o 

texto, o curso poderá 
ser ministrado por en-
tidades especializadas 
dos órgãos municipais, 
como Corpo de Bom-
beiros e SAMU, o que 
não implicaria em des-
pesas à Prefeitura Mu-
nicipal.

Dados da ONG Crian-
ça Segura apontam que, 
no Brasil, os acidentes 
são a principal causa 
de morte de crianças 
de um a 14 anos. Todos 
os anos, cerca de 4,5 
mil crianças morrem e 
outras 122 mil são hos-
pitalizadas só na rede 
pública de saúde. Ape-
sar dos números rela-
cionados aos aciden-
tes ocorridos durante 
as práticas esportivas 
por crianças serem im-
precisas no Brasil, uma 
pesquisa encomenda-
da pela ONG, realizada 
pelo Datafolha Institu-
to de Pesquisas, identi-
fi cou que as quedas no 
esporte foram uma das 
principais causas de 

acidentes com crian-
ças e adolescentes de 
até 14 anos (10% dos 
casos registrados em 
cinco hospitais da ci-
dade de São Paulo). As 
lesões mais comuns re-
lacionadas com a práti-
ca de esportes entre as 
crianças são: entorses 
de tornozelo, disten-
sões musculares, le-
sões ósseas ou da placa 
de crescimento, lesões 
por esforço repetitivo, 
trauma na cabeça e do-
enças relacionadas ao 
calor.

“No ambiente esco-
lar, diferentes tipos de 
acidentes ocorrem de 
acordo com a idade e 
estágio de desenvolvi-
mento físico e psíqui-
co das crianças e ado-
lescentes. Sabe-se que 
a criança apresenta 
interesse em explorar 
situações novas para 
as quais nem sempre 
está preparada, o que 
facilita a ocorrência de 
acidentes. Torna-se, 

portanto, importante 
o conhecimento dos 
acidentes mais fre-
quentes em cada faixa 
etária, para o direcio-
namento das medidas 
a serem adotadas para 
sua prevenção. E os 
primeiros socorros 
c o m p r o v a d a m e n t e 
podem salvar vidas, 
já que o atendimento 
médico pode demo-
rar. Na escola, é fun-
damental que hajam 
pessoas preparadas 
para dar esse primeiro 
socorro, seja durante 
as aulas, ou também 
em qualquer inciden-
te nas dependências 
e arredores das esco-
las”, defende o autor 
da proposta.

A matéria aguarda pa-
recer das comissões de 
Finanças e Orçamento, 
e de Educação, Cultura, 
Esportes, Lazer e Meio 
Ambiente da Câmara. 
Ainda não há data pre-
vista para votação em 
plenário.

Crás III e inscrições para ofi cina
O Centro de Refe-

rência de Assistência 
Social – CRAS III, no 
Parque 1º de Maio, em 
Jaboticabal (SP), es-
teve com inscrições 
abertas até sexta-feira 
(16) para a ofi cina Cul-
tura de Rua. Para que 
pudessem garantir 

um lugar, necessário a 
apresentação do RG e 
o Número de Identifi -
cação Social – NIS, lo-
calizado no cartão do 
Bolsa Família.

“Pensando na neces-
sidade de ocupar o 
tempo ocioso dessas 
crianças e adolescen-

tes, decidimos dar an-
damento a esse pro-
jeto muito bacana, e 
que tenho certeza que 
irá agradar bastante a 
essa moçada”, afi rma 
a secretária de Assis-
tência Social, Tatiana 
Pellegrini.

A ofi cina terá como 

tema inicial “Hip Hop”, 
partindo do teórico 
até o prático. As aulas 
começam na segunda-
-feira (19) das 8h às 
10h30. Às quartas-fei-
ras a ofi cina acontece 
das 18h às 20h. De 
quinta-feira a ativida-
de está marcada para 

as 14h e vai até 16h. 
Já na sexta os encon-
tros serão realizados 
das 18h às 20h.

O Cras 3 fi ca na Rua 
José Marfará, 160, 
Parque 1º de Maio. O 
telefone é (16) 3204-
4424.

Confi ra os dias, ho-

rários e a faixa etária:
Segundas-feiras – 

das 8h às 10h30 – 7 a 
14 anos

Quartas-feiras – 18h 
às 20h – 15 a 17 anos

Quintas-feiras – 14h 
às 16h – 7 a 14 anos

Sextas-feiras – 18h 
às 20h - 15 a 17 anos

Imagem da ementa e do 1º artigo do PL nº 99/2018, em tramitação na 
Câmara de Jaboticabal
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CEA promove Semana da Água 2018
Programação envolve 

plantios, palestras, visi-
tas monitoradas e ação 
de limpeza

O Centro de Educação 
Ambiental organizou 
uma programação espe-
cial em comemoração 
ao Dia Mundial da Água 
comemorado em 22 de 
março. As comemora-
ções integram as direti-
vas no Programa Municí-
pio Verde Azul.

“A programação co-
meça em 21 de março, 
envolvendo alunos da 
rede municipal, Ongs e 
grupos de nossa cidade. 

Domingo tem feira do disco de vinil 

No próximo domin-
go, dia 18 de março, a 
partir das 9h, acontece 
na Praça Ernesto Poli 
(Terceira Idade) mais 

uma edição da Feira de 
Discos de Vinil, promo-
vida pela Prefeitura de 
Jaboticabal, por meio 
do Departamento de 
Cultura.

No local já acontece 
tradicionalmente a feira 
livre de hortifrutigran-
jeiros, sempre com pro-
dutos de excelente qua-
lidade e grande procura.

“Em novembro fi ze-
mos uma primeira edi-
ção da feira de discos 
de vinil e foram colo-

cados em exposição 
cerca de 2 mil exempla-
res, para venda e troca. 
Esperamos que mais 
pessoas venham nova-
mente com suas caixas 
de discos usados para 
negociar”, convida o 
diretor de cultura, José 
Mário de Oliveira.

Vale lembrar que a 
negociação é livre en-
tre os proprietários 
dos discos, que podem 
vender, trocar, doar, 
emprestar, enfi m, fazer 

Interessados podem trocar, vender, emprestar e comprar os 
exemplares que estarão disponíveis

Procon realiza atendimento na 
Praça Nove de Julho

Celebrando o Dia do 
Consumidor, o Procon de 
Jaboticabal atendeu no 
dia 15, das 9h às 17h, na 
Praça Nove de Julho. Um 
dos objetivos da ação é 
fi car mais perto do consu-
midor. 

“É uma oportunidade 
para que os consumidores 
conheçam melhor o traba-
lho do Procon, possam re-
gistrar suas reclamações 
e obter esclarecimentos”, 
destaca a diretora da uni-
dade jaboticabalense, Pa-
trícia Pazzini.

Na sexta-feira (16), o 
Procon de Jaboticabal vol-
ta a realizar os atendimen-
tos no Paço Municipal.

CAMINHOS DA VIDA (?!)

Construímos uma socieda-
de que muito se assemelha a 
um bando de galinhas “muito 
pio e nada de “concreto”.

Atualmente voga por aí 
uma pesquisa(?): “que país 
você desejaria fosse nossa pá-

 PROFESSOR BENÊ

tria?”
Respostas diversas confor-

me os objetivos “sonhados” 
pelos cidadãos!

Cada um responde pelo que 
“sonha” de patriotismo!

Patriotismo “parece” com 
energia viva e construtiva da 
sociedade.

Há um  “alguém” que se 
abdicou dos esplendores de 
sua divindade e veio reve-
lar o que seja “ser irmão”: 
Construir caminhos com “ 
mãos dadas” unir as energias 
para superar as difi culdades 
comuns enfi m, transformar a 
sociedade em um organismo 
fraterno: TODOS SOMOS 
IRMÃOS!

É um momento impor-
tante de conscientização 
sobre a necessidade de 
preservação de nossos 
mananciais”, afi rma o se-
cretário interino de Agri-
cultura, Abastecimento e 
Meio Ambiente, José Car-
los Abreu.

Acompanhe abaixo a 
programação completa:

Quarta-feira - 21 de 
março - 8h

Ação Intermunicipal: 
Plantio de 300 mudas de 
árvores nativas com a 
participação de Pradópo-
lis, Guariba e Guatapará.

Quinta-feira – 22 de 

março - 7h30
Dia Mundial da Água: 

Visita na Estação de Cap-
tação de água José Terí-
gio Giangrecco, no Cór-
rego Rico, com alunos na 
EMEC José Abdo Chueire.

Sexta-feira - 23 de mar-
ço – 7h30 às 10h30

Ação Proteção das Nas-
centes: Palestra sobre a 
importância das nascen-
tes, seguida de visita e 
plantio na Nascente Mo-
delo.

Sábado – 24 de março – 
8h às 12h

Ação Preservar o verde 
para conservar o azul: 

Distribuição de mudas 
de árvores nativas na 
Praça 9 de Julho.

Domingo – 25 de mar-
ço - 8h

Ação de limpeza da 
cascata dos Mendes: 
Ação de mutirão de lim-
peza promovida pelo 
Centro de Educação 
Ambiental em parceria 
com a ONG Muda, Gru-
po Parkour RasTracer e 
Método Natual e Volun-
tários.

Para mais informações, 
o telefone de contato do 
Centro de Educação Am-
biental é (16) 3202-9961.

negócio com suas rari-
dades. Durante a reali-
zação da feira, no co-
reto acontece um som 
com sucessos dos anos 
70/80.

“Então, marque na 
sua agenda, dia 18 de 
março (domingo), a par-
tir das 9h, traga seus 
discos e venha partici-
par da feira, na Praça 
Ernesto Poli, ao lado da 
Terceira Idade”, fi naliza 
Oliveira.

PA Medical Service Ltda, CNPJ 03.626.749/0001-37, com sede 
à Rua Santo André, 608 - Nova Jaboticabal - CEP. 14870-970 - Ja-
boticabal - SP, comunica o encerramento de suas atividades e que 
estará arquivando seu Distrato Social no Cartório de Registro de 
Titulos de Jaboticabal-SP.

EDITAL DE LOTEAMENTO
(Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1.979)

  ÁLVARO BENEDITO TORREZAN,  
Ofi cial de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Jaboticabal, 
com cartório estabelecido à Avenida Major Novaes, 
535, Centro, Fone (16) 3202-3015

  FAZ SABER a todos quanto virem o 
presente edital ou dele conhecimento tiverem e a quem 
possa interessar que HELOISA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, com sede e foro em 
Guariba-SP, na Avenida Coronel Neca Junqueira, nú-
mero 962, sala 02, centro, inscrita no CNPJ/MF sob 
nº 12.664.567/001-41, depositou nesta Serventia, con-
forme prenotação nº 159.163, os documentos exigidos 
pelo art. 18, da Lei Federal nº 6.766 de 19 de dezembro 
de 1.979, para o registro do Loteamento denominado 
“RESIDENCIAL ROMANA”  situado na cidade, 
município e comarca de Jaboticabal, objeto da ma-
tricula nº 5.845, livro 2RG, com área de 100.032,30 
metros quadrados, cuja exata localização acha-se re-
tratada no desenho abaixo. O loteamento que contem 
205 (duzentos e cinco) lotes; 01 (uma) Área Institu-
cional; 04 (quatro) Áreas verdes; 01 (uma) Área Sis-
tema de Lazer e o Sistema Viário, foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal, conforme Decreto 
Municipal nº 6.719, de 11 de setembro de 2017 e pelo 
GRAPROHAB em 21 de fevereiro de 2017, conforme 
certifi cado nº 096/2017. Em garantia da execução das 
obras de infraestruturas exigidas pela Municipalidade, 
que conforme cronograma serão realizadas no prazo 
máximo de 02 (dois) anos, foi apresentada a Carta de 
Fiança nº A1-2017/1207-8/CFE2, datada de 14 de se-
tembro de 2017, da qual consta como benefi ciária a 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal e como fi ador Ec-
count S/A, devidamente registrada no Ofi cial de Re-
gistro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Ju-
rídicas desta Comarca, no microfi lme nº 043083. Para 
conhecimento de todos, expede-se o presente edital, 
que será publicado em jornal de circulação no local 
do empreendimento, por três dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impugnado no prazo de quinze 
dias, contados da última publicação, nos termos do 
artigo 19, da citada Lei Federal nº 6.766/79. Jabotica-
bal, 05 de março de 2018. Eu, José Pedro Júnior, Subs-
tituto do Ofi cial, digitei, subscrevi, dou fé e assino.

O SUBSTITUTO DO OFICIAL:
JOSÉ PEDRO JÚNIOR 

Entre os assuntos em pauta, ganhou destaque o projeto 
de Município de Interesse Turístico

Jaboticabal busca recursos na 
Secretaria Estadual de Turismo

A busca por recursos 
nos governos Federal 
e Estadual não pára. 
Na quinta-feira (15), 
a missão foi buscar 
apoio para Jaboticabal 
ser classifi cado como 
Município de Interesse 
Turístico. O projeto ini-
ciado em 2017 garante 
a vinda de R$ 700 mil 
anuais.

“A busca pela deno-
minação de Município 
de Interesse Turístico 
começou no ano passa-
do, com o prefeito Hori 
pilotando algumas reu-
niões. Vamos continuar 
o projeto para que mais 
recursos sejam disponi-
bilizados”, diz o secre-
tário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, José 
Vantini Júnior, em audi-
ência com o secretário 
estadual do Turismo, 
Fabricio Cobra Arbex.

O MIT - Segundo dados 
da Agência Brasileira de 
Engenharia Turística, o 
Estado de São Paulo pos-
sui 70 Estâncias turísti-

cas. A nova lei cria 140 
vagas para Municípios 
de Interesse turístico 
que também poderão re-
ceber recursos do Fundo 

de Melhoria dos Municí-
pios Turísticos adminis-
trado pelo DADE – De-
partamento de Apoio as 
Estâncias.
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Escritório De Simoni Advocacia Empresarial

A empresa Simoni Or-
ganização Contábil, nes-
te ano de 2018 comple-
ta 50 anos de existência 
e, para comemorar, bem 
como melhor atender 
seus clientes na área de 
assessoramento e con-
sultoria jurídica, fi rmou 
parceria com o escritó-
rio De Simoni Advocacia 
Empresarial e está ofe-

recendo desde janeiro 
deste ano, serviços de 
Consultoria jurídica nas 
áreas Direito Empresa-
rial, Trabalhista, Cível e 
Consumerista em condi-
ções diferenciadas.

O escritório De Simoni 
Advocacia Empresarial 
é liderado pela advoga-
da Dra. Adriana V. C. De 
Simoni, especialista em 

Direito Empresarial pela 
Fundação Getúlio Var-
gas - FGV e com mais de 
18 anos de experiência 
na área jurídica, auxi-
liando empresas em Ja-
boticabal e região.

Após vários anos as-
sessorando clientes e 
resolvendo seus proble-
mas jurídicos, não so-
mente na condução de 
litígios perante o Poder 
Judiciário, desenvol-
veu um amplo trabalho 
de consultoria jurídica 
responsiva, que auxi-
lia principalmente na 
correta tomada de deci-
sões.

A consultoria res-
ponsiva e preventiva 
funda-se na solução de 
questões trazidas por 

pessoas e empresas 
antes que se tornem 
problemas jurídicos. 
Nossos clientes fi cam 
protegidos pela respos-
ta a dúvidas, emissão 
de pareceres técnicos, 
análise e elaboração de 
contratos e outros do-
cumentos, além de con-
sultoria por e-mail. 

Praticamente todas as 
atividades do cotidiano 
possuem implicações 
jurídicas, como: assi-
nar um contrato, fazer 
vendas, contratar um 
fornecedor, questões 
trabalhistas, cobranças 
a inadimplentes, etc. 
Assim, quando o empre-
sário não tem essa as-
sistência, gera inúmeros 
prejuízos que poderiam 

ser evitados facilmente.
Por isso, desenvol-

vemos um trabalho de 
Consultoria Ativa, que 
busca orientar nossos 
clientes sobre seus di-
reitos e deveres, de for-
ma direcionada, perso-
nalizada, que envolve 
reuniões, análises e re-
sultados de curto e mé-
dio prazo.

O escritório jurídico 
está à disposição para 
tirar suas dúvidas, atra-
vés de três planos de as-
sessoramento, sendo:

Plano Classic 
Consultoria e atendi-

mento a consultas por 
telefone e presencial.

Plano Personal 
Consultoria e atendi-

mentos a consultas por 

telefone, presencial e 
por e-mail.

Plano Exclusive
Consultoria e atendi-

mentos a consultas por 
telefone, presencial, e-
-mail, análises e elabo-
ração de contratos e do-
cumentos em geral.

Nosso intuito é ofe-
recer ao empresário, a 
tranquilidade de poder 
contar com uma con-
sultoria jurídica que 
contempla experiência, 
credibilidade e confi an-
ça plena.

Em breve, entraremos 
em contato para maio-
res informações.

Atenciosamente.
Vitório De Simoni, 

(Contador) e Adriana V. 
C. De Simoni (Advogada)

Iniciativa quer levar conectividade para localidades sem ou com acesso precário à internet
Jaboticabal adere ao ‘Internet para Todos’

O prefeito de Jaboti-
cabal, José Carlos Hori, 
assinou na segunda-
-feira (12) o termo de 
adesão ao programa 
Internet para Todos, ao 
lado do presidente Mi-
chel Temer, do ministro 
da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunica-
ções (MCTIC), Gilberto 
Kassab, e prefeitos de 
todo o Brasil.

O programa também 
trará internet para Ja-
boticabal. “Levará aos 
pontos com maior di-
fi culdade do municí-
pio, com conectividade 
a custo zero. Levará 
também internet ban-
da larga para as unida-
des educacionais e de 
saúde. Este é mais um 
grande avanço para a 
nossa cidade”, disse 
Hori.

A conexão à banda 
larga oferecida pelo 

Internet para Todos 
será feita por meio do 
SGDC, de propriedade 
do governo brasileiro 
e que recebeu R$ 3 bi-
lhões em investimen-
tos. “Creio que estamos 
colocando o Brasil na 
modernidade. E o inte-
ressante é que se fala-
va nesse tema de levar 
banda larga para todos 
os municípios e todas 
as escolas públicas já 
em 2005. Hoje nós po-
demos comemorar algo 
que diz respeito aos 
países mais avançados 
do mundo, como os eu-
ropeus. Estamos levan-
do, com essa fórmula, 
banda larga para todos 
os municípios brasilei-
ros.”

O ministro Gilberto 
Kassab explicou que o 
programa nasceu em 
maio de 2017, com o 
lançamento do Satéli-

te Geoestacionário de 
Defesa e Comunicações 
Estratégicas (SGDC). 
“Naquele momento, 
quando o foguete levou 
o SGDC ao espaço, ini-
ciamos o Internet para 
Todos. Começamos um 
processo de mobiliza-
ção que nos permitiu 
chegar ao dia de hoje, 
com apoio de todos 
os governadores, sem 
uma única exceção. Até 
o presente momento, 
2.471 prefeitos pes-
soalmente estão aqui 
para assinar esse con-
trato. Isso vai permitir 
usar o satélite da me-
lhor maneira possível.”

“Milhares de antenas 
já estão prontas para 
colocar nas cidades”, 
anunciou o ministro. 
“Muito possivelmente, 
como centenas de pre-
feitos nos ligaram no 
fi m de semana, teremos 

um segundo lote, que 
será fechado em três 
semanas. Neste perío-
do, portanto, a expecta-
tiva é atingir 100% dos 
municípios brasileiros, 
que serão benefi ciados 
com esse programa.”

O MCTIC estabele-
ceu parcerias ao longo 
do ano passado com o 
Ministério da Defesa, 
para garantir o moni-
toramento de 100% das 
fronteiras brasileiras, 

ampliando as ações de 
combate ao tráfi co de 
armas e drogas; com o 
Ministério da Educação, 
para levar banda larga 
para todas as escolas 
públicas do país, sendo 
que 7 mil serão benefi -
ciadas ainda em 2018; 
e com o Ministério da 
Saúde, para implantar 
internet em hospitais e 
postos de saúde, melho-
rando a gestão pública e 
a qualidade dos serviços 

prestados à população.
Liderança regional – 

Jaboticabal se fi rmou, 
mais uma vez, como 
uma liderança na re-
gião de Ribeirão Pre-
to. Em fevereiro deste 
ano, Hori recebeu o 
ministro no Centro de 
Convivência do Idoso 
‘Edson Martini’. Lide-
ranças de aproximada-
mente 40 cidades da 
região participaram do 
evento. 
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Evento acontecerá de 11 a 16 de julho, na Estação de Eventos ‘Cora Coralina’

Prefeitura e entidades de Jaboticabal reúnem-se 
para planejar Festa do Quitute 2018

A comissão organi-
zadora da 36ª Festa 
do Quitute e Expofei-
ra de Arte e Artesa-
nato reuniu-se com 
representantes de en-
tidades do município 
na tarde de quarta-
-feira (14) para tratar 
sobre a edição deste 
ano. O encontro foi o 
primeiro em 2018 e o 
discurso adotado en-
tre ambos foi bastante 
otimista.

“A festa do ano pas-
sado foi muito boa em 
vários aspectos. O pú-
blico foi muito bom, 
as vendas também, 
mas a integração en-

tre entidades é algo 
que também precisa 
ser destacado. Que-
remos continuar com 
essa energia, aprimo-
rar o que foi feito e 
fazer uma festa ainda 
melhor em 2018”, afir-
mou o secretário de 
Governo e presiden-
te da última edição 
do evento, Welington 
Caiado.

O secretário apro-
veitou para apresen-
tar a presidente deste 
ano, Elivaine Almei-
da Silva, superinten-
dente do Serviço de 
Previdência Saúde e 
Assistência Municipal 

– SEPREM. Ela desta-
cou o trabalho que a 
comissão vem execu-
tando desde novem-
bro do ano passado 
para realizar a 36ª 
edição com 100% de 
verba de patrocinado-
res.

“Esse primeiro 
contato com as enti-
dades foi muito im-
portante. Eles são 
o motivo principal 
do Quitute existir. 
Sobre o trabalho da 
comissão, é impor-
tante destacar que 
em 2017, incenti-
vados pelo prefeito 
Hori, resgatamos a 

festa com um mode-
lo de gestão moder-
no, com boa parte 
dela sendo custeada 
por patrocinadores. 

Em 2018, queremos 
elevar esse patamar 
e fazer a custo zero 
para a prefeitura”, 
comenta Elivaine.

A próxima reunião 
entre comissão e enti-
dades deve acontecer 
no início do próximo 
mês.

Empreendedores de Jaboticabal participaram da Ofi cina de Formalização do Sebrae-SP, que aconteceu na última terça-feira (12)

Ofi cinas do Sebrae continuam mobilizando 
empreendedores 

“Mais uma vez, o au-
ditório da prefeitura 
recebeu um bom pú-
blico interessado nos 
benefícios que a for-
malização pode trazer 
à vida dos empreen-
dedores. O nosso con-
sultor tratou de assun-
tos importantes como 
planejamento prévio, 
comportamento em-
preendedor e os tipos 

de empresa para se for-
malizar também foram 
abordados”, destaca a 
diretora da Central do 
Empreendedor, Vanes-
sa Gonçalves.

Para mais informa-
ções a respeito da agen-
da do SEBRAE Aqui em 
Jaboticabal, o telefone 
de contato da Central 
do Empreendedor é (16) 
3203-3398.

Prefeitura continua reforma do 
Laboratório Municipal

Está em andamento, 
em Jaboticabal, a re-
forma do prédio que 
abriga o Laboratório 
Municipal. A expecta-
tiva é que, em breve, a 
população possa contar 
com o imóvel oferecen-
do totais condições de 
utilização.

O prédio está locali-
zado na Rua Monteiro 
Lobato, 1017. “Falta a 
execução de piso, colo-

cação de algumas por-
tas, pintura e revisão 
elétrica e do forro. Es-
tamos cobrando a em-
presa e acompanhando 
de perto essa obra”, co-
menta o secretário de 
Obras e Serviços, José 
Carlos Abreu.

O laboratório tem 
grande importância 
para o município, pois 
realiza diversos exa-
mes hormonais e bio-

químicos, gratuitamen-
te, como hemogramas, 
hematologia, bioquími-
ca, parasitologia, mi-
crobiologia e sorologia 
para sífi lis, hepatites, 
tiroide, HIV, colesterol, 
glicemia, citomegalovi-
rose, toxoplasmose.

Enquanto a obra é 
concluída, o laboratório 
atende temporariamen-
te na Avenida General 
Glicério, 823.  

O jardim do Museu Histórico de Jaboticabal foi palco do reencontro da escritora Nirian 
Goes com uma página importante de seu passado

Café Literário com escritora Niriam Góes fecha semana 
da mulher de Jaboticabal com chave de ouro

Autora do livro “Dez 
Luas” e homenageada 
na Semana da Mulher, 
Niriam viveu em Jabo-
ticabal até os 19 anos. 
Hoje, aos 85, apro-
veitou o café literário 
organizado pelo De-
partamento de Cultu-
ra para rever amigos, 
familiares e relembrar 
histórias da infância e 
juventude.

O evento faz parte 
das comemorações em 
torno do Dia Interna-
cional da Mulher. “Fico 
emocionada em fechar 
uma semana tão im-
portante homenage-
ando uma fi lha ilustre 
de nossa cidade. Que 
o exemplo de Niriam 
possa infl uenciar tan-

tas outras mulheres a 
lutarem por seus so-
nhos. Aproveito para 
agradecer todos os par-
ceiros que contribuí-
ram para o sucesso de 
nossa semana”, afi rma 
a primeira-dama Adria-
na Hori.

A semana – A progra-

mação contou com uma 
série de eventos como 
exposição fotográfi ca, 
música, dança e um dia 
especial no Centro de 
Convivência do Idoso 
com sorteio de brin-
des, serviços de saúde 
e o principal: salão de 
beleza.
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A Prefeitura de Jaboticabal informa que a operação tapa 
buraco prossegue em diversos bairros da cidade

Interessados tem até 05 de abril para encaminhar solicitação

Ações da prefeitura em parceria com a população vão manter Jaboticabal livre do Aedes aegypti

Atenção para pontos benefi ciados pela 
operação Tapa Buraco 

FATEC abre pedido de isenção e redução 
na taxa do vestibular

Arboviroses: dez minutos de atenção podem 
garantir a saúde de sua família

As equipes da Se-
cretaria de Obras e 
Serviços Públicos pro-
movem melhorias nas 
ruas Fernão Dias, Ra-
poso Tavares, Francis-
co Borba Gato, Savério 
Buco, Raposo Tavares, 

A FATEC abriu o pe-
ríodo para pedido de 
isenção ou pagamento 
parcial da taxa de ins-

A Prefeitura de Ja-
boticabal pede, mais 
uma vez, a coopera-
ção da população nas 
ações preventivas 
contra as arboviroses. 
A orientação é que, 
semanalmente, todos 
dediquem dez minu-
tos do seu dia para 
eliminar possíveis 
criadouros do Aedes 
aegypti, responsável 
pela transmissão da 
febre amarela, den-
gue, zyka e chikun-
gunya.

“Independente da 
época do ano que 
atravessamos, nossos 
agentes continuam o 
trabalho preventivo 
nos bairros de Jaboti-
cabal. Mesmo com os 
poucos casos regis-
trados, a atenção tem 
que ser redobrada e, 
mais uma vez, o papel 
da população como 
fiscalizadora é fun-

Anhanguera, Avenida 
Pintos, João Pinto Fer-
reira, José Bonifácio, 
Rotary internacional, 
Ibraim Nobre, Sebas-
tião Pedrinho, José da 
Costa, Rua Onofre de 
Simone, Américo de 

crição do vestibular 
semestral. Os alunos 
que se enquadram nos 
requisitos já podem 

damental. O sucesso 
contra as arboviroses 
depende do esforço 
de todos”, afirma a se-
cretária de Saúde, Ma-
ria Angélica Dias.

Atenção para algu-
mas dicas importan-
tes:

• Coloque areia 
no prato dos vasos de 
plantas. 

• Mantenha os 
ralos limpos jogan-
do água sanitária ou 
desinfetante sema-
nalmente. Verifique a 
existência de entupi-
mento. Se não for uti-
lizá-los, mantenha-os 
vedados. 

• Jogue no lixo 
todo objeto que possa 
acumular água, como 
embalagens usadas, 
potes, latas, copos, 
garrafas vazias etc. 

• Lave, princi-
palmente por dentro, 
com escova e sabão os 

Castro, Paulino Bra-
ga, José Antônio Fer-
nandes Sobrinho, 13 
de maio e José Passos 
Nogueira.

Mais informações 
pelo telefone (16) 
3209-4100.

solicitar a isenção no 
site www.vestibularfa-
tec.com.br. 

Os interessados no 

utensílios usados para 
guardar água em casa, 
como jarras, garrafas, 
potes, baldes etc. 

• Troque diaria-
mente a água dos be-
bedouros de animais 
e aves e limpe-os com 
escova ou bucha. 

• Mantenha cai-
xas d’água, cisternas, 
tonéis e outros depó-
sitos de água sempre 
bem fechados, com a 
tampa adequada, para 
impedir a entrada do 
mosquito. 

• Entregue seus 
pneus velhos ao ser-
viço de limpeza urba-
na ou guarde-os sem 
água em local coberto 
e abrigados da chuva. 

• Guarde as gar-
rafas vazias sempre 
de cabeça para baixo 
e de preferência em 
local coberto. 

• Limpe constan-
temente as calhas, re-

processo de isenção, 
devem integrar gru-
po familiar cuja ren-
da bruta mensal má-
xima corresponda a 
R$ 1.431,00, por mo-
rador, ou, em caso de 
candidato independen-
te, ter sua renda bruta 
mensal máxima de R$ 
1.431,00.

Os candidatos que 
pleiteiam direito à re-
dução de 50% do valor 
da taxa de inscrição, 
devem estar regular-
mente matriculado no 

3º semestre da Educa-
ção de Jovens e Adul-
tos – EJA - (supletivo) 
ou em curso pré-ves-
tibular ou em curso 
superior, em nível de 
graduação ou pós-
-graduação, receber 
remuneração mensal 
inferior a dois salários 
mínimos - R$ 1.908,00 
ou esteja desemprega-
do. 

“A novidade é que 
todo processo, inclusi-
ve a entrega dos docu-
mentos são feitos pelo 

site da FATEC. Acessan-
do o www.vestibularfa-
tec.com.br, você terá 
todas as informações 
edital e documentos 
para preenchimento”, 
afi rma a coordenadora 
de vestibular, Simone 
Scattolim Tidelli. 

A equipe técnica da 
faculdade analisará os 
documentos apresen-
tados pelos candida-
tos. Para mais infor-
mações, o telefone da 
FATEC Jaboticabal é 
(16) 3202-6519.

mova tudo que possa 
impedir a passagem 
da água, a laje e a pis-
cina de sua casa 

• No alto de la-
jes e telhas também 
pode haver água pa-
rada. Caso more em 
apartamento, peça ao 

porteiro que verifique 
o acúmulo de água no 
terraço. 

• Evite ter bromé-
lias em casa. Manten-
do-as, é indispensável 
tratá-las com água sa-
nitária na proporção 
de uma colher de sopa 

para um litro de água, 
regando, no mínimo, 
duas vezes por sema-
na. Tire sempre a água 
acumulada nas folhas. 

O telefone do Depar-
tamento de Controle 
de Vetores e Zoonoses 
é (16) 3202-8320.
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Manhã de domingo (11) foi de muita alegria e descontração no Centro de Convivência do Idoso

Com várias atrações, evento celebra o Dia 
Internacional da Mulher, em Jaboticabal

Teve música, dança, 
sorteio de brindes, ser-
viços de saúde e o prin-
cipal: salão de beleza. 
Tudo gratuito para as 
mulheres jaboticaba-
lenses aproveitarem. 
Realizado na manhã de 
domingo (11), no Cen-
tro de Convivência do 
Idoso “Edson Martini”, 
o evento fez parte das 
comemorações do Dia 
Internacional da Mu-
lher, celebrado em 8 de 
março. 

“É com imenso prazer 
que realizamos esse 
evento oferecendo vá-
rios serviços gratuitos. 
São mulheres belas, lu-
tadoras e merecedoras 
de tudo isso. Só tenho 
a agradecer e parabeni-
zar todas que compare-
ceram e também à Dra. 
Andréa Delegada, uma 
das idealizadoras des-
te evento”, destacou a 
primeira-dama e presi-
dente do Fundo Social, 
Adriana Hori.

Dra. Andréa Delega-
da fez questão de res-
saltar o número de edi-
ções já realizadas. “É o 
oitavo ano que estamos 
reunidos em prol des-
ta grande festa. Quero 
agradecer a todos os 
parceiros que estive-
ram mais uma vez com 
a gente e a toda equi-
pe empenhada com 
bastante carinho para 
fazer tudo isso aconte-
cer”, afi rmou.

O evento disponibi-
lizou corte de cabelo, 
design de sobrance-
lhas, esmaltação e ma-
quiagem. Teve também 
zumba e apresentação 
musical. Preparação de 
currículos e orienta-
ções sobre marketing 
pessoal também fi ze-
ram parte da progra-
mação. Além disso, ser-
viços de saúde como 
aferição de pressão, 
distribuição de preser-
vativos, dicas e testes 
rápidos eram ofereci-
dos gratuitamente.

A manhã em come-
moração ao Dia Inter-
nacional da Mulher foi 
realizada pela Prefeitu-
ra de Jaboticabal, por 

meio do Fundo Social 
de Solidariedade, em 
parceria com a Delega-
cia de Polícia de Defesa 
da Mulher – DDM e Câ-
mara Municipal. 

Apoiaram o evento: 
Sindicato Estadual dos 
Professores – APEO-
ESP, Departamento de 

Cultura, Escola de Arte 
‘Prof. Francisco B. Mari-
no’, Faculdade São Luís, 
Secretaria de Saúde, Se-
nac, Mary Kay, Natura, 
O Boticário, Nenu’s Per-
fumaria, Magno Hair, 
Espaço Dalute, Zé cabe-
leireiro e equipe e Már-
cio Cabeleireiro.




